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ПЕР СІД СКІ БОГ 
І ПАЛЬ МА

Мар скі транс парт пе ра во-

зіць звыш 80 пра цэн таў усіх 

су свет ных гру заў. Фак тыч на 

ад па вед ныя пе ра воз кі ады-

гры ва юць га лоў ную ро лю ў 

су свет ным ганд лі. З пунк ту 

гле джан ня эка но мі кі, гэ та 

са мы эфек тыў ны і не да ра гі 

спо саб пе ра во зіць та ва ры.

У све це ёсць не каль кі 

вод ных трас парт ных ка лі-

до раў, без якіх не маг чы ма 

нар маль нае функ цы я на ван-

не су свет на га ганд лю. Боль-

шая част ка з іх зна хо дзіц ца 

ў Еў ра зіі. Гэ та, на прык лад, 

Ма ла цкі пра ліў — акно Кі тая 

і Япо ніі ў Аф ры ку і Еў ро пу. 

На Бліз кім Ус хо дзе та кі мі 

стра тэ гіч ны мі пунк та мі з'яў-

ля юц ца Баб-эль-Ман дэб скі 

пра ліў, на бе ра зе яко га ідзе 

вай на ў Еме не, і егі пец кі Су-

эц кі ка нал. 

У Еў ро пе клю ча вую ро-

лю ады гры ва юць Гіб рал тар і 

Бас фор з Дар да не ла мі. Ка лі 

анг лій скі Гіб рал тар — бра ма 

ў Між зем нае мо ра, то Бас-

фор — у Чор нае. У За ход нім 

паў шар'і та кім стра тэ гіч ным 

аб' ек там з'яў ля ец ца Па нам-

скі ка нал, які злу чае Ці хі і 

Ат лан тыч ны акі я ны. 

У спі се га лоў ных вод ных 

ар тэ рый гла баль най эка но-

мі кі Ар муз скі пра ліў зай мае 

асаб лі вае мес ца. Яго паў ноч-

нае ўзбя рэж жа на ле жыць 

Іс лам скай Рэс пуб лі цы Іран 

(ІРІ), а паўд нё вае — Аб'яд-

на ным Араб скім Эмі ра там і 

Ама ну. Пра ліў мае даў жы ню 

195 кі ла мет раў, а са мае вуз-

кае яго мес ца — шы ры ню 

ка ля 54 кі ла мет раў. Глы бі ня 

да ся гае 229 мет раў. Пра ліў 

па дзе ле ны на два транс-

парт ныя ка на лы шы ры нёй 

ка ля 2,5 кі ла мет ра кож ны, 

ад дзе ле ныя адзін ад ад на-

го 5-кі ла мет ро вай бу фер най 

зо най. Ця пер гэ та адзі ны 

мар скі шлях, ён да зва ляе 

экс пар та ваць газ і наф ту, 

якія зда бы ва юц ца ў кра і нах 

Пер сід ска га за лі ва, у трэ-

ція кра і ны — у пры ват нас-

ці, у Япо нію, ЗША і кра і ны 

За ход няй Еў ро пы. У пра лі ве 

зна хо дзіц ца шэ раг не вя лі-

кіх не за се ле ных аст ра воў, 

ад ад на го з якіх пай шла 

яго наз ва. Па ад ной з вер-

сій, вост раў на зва лі ў го нар 

пер сід ска га бо га. Гіс то ры кі 

і лінг віс ты пра па ну юць свой 

ва ры янт: сло ва «Ар муз» у 

пе ра кла дзе азна чае «фі ні-

ка вая паль ма».

Ар муз скі пра ліў — на-

самрэч га лоў ны наф та вы 

ка лі дор све ту. Па вод ле 

звес так пад раз дзя лен ня 

мар ской ста тыс ты кі Llоуd's, 

ка лі ўліч ваць «чор нае зо-

ла та» і наф та пра дук ты, то 

на до лю «фі ні ка вай бра мы» 

пры па дае ка ля 40 пра цэн таў 

гла баль на га экс пар ту наф-

ты па мо ры. Для шас ці кра ін 

АПЕК — Іра ка, Ку вей та, Са-

удаў скай Ара віі, Бах рэй на, 

Ка та ра і ААЭ — Ар муз скі 

пра ліў адзі ны шлях па ста вак 

«чор на га зо ла та» за мя жу. 

Ка тар так са ма экс пар туе 

праз яго боль шую част ку 

звад ка ва на га пры род на га 

га зу. Пры клад на 80 пра цэн-

таў аб' ёмаў па ста вак наф-

ты пры зна ча на для азі яц кіх 

рын каў. 

СТРЭ ЛІЦЬ 
У НА ГУ

Не дзіў на, што Ар муз скі 

пра ліў — не толь кі най важ-

ней шы эка на міч ны ка лі дор, 

але і адзін з са мых на пру жа-

ных рэ гі ё наў у све це. У пе-

ры яд іра на-ірак скай вай ны 

1980—1988 га доў ме на ві та 

гэ тае мес ца ста ла паст кай 

для за меж ных суд наў. Пас-

ля та го як на іран скіх мі нах 

пада рваў ся аме ры кан скі 

фрэ гат, ЗША па ча лі апе ра-

цыю «Ба га мол» і па та пі лі 

іран скі фрэ гат і не каль кі ка-

раб лёў. У тым жа 1988 го-

дзе аме ры кан скі крэй сер 

Vіnсеnnеs зні шчыў іран-

скі па са жыр скі авія лай нер 

Аіrbus А300.

Пас ля дзе ся ці га до ва га 

за ціш ша Ар муз скі пра ліў 

зноў на га даў пра ся бе ў 

2010 го дзе, ка лі «Аль-Ка і да» 

ата ка ва ла япон скі тан кер. 

У гэ ты час Іран рэ гу ляр на 

па гра жаў пе ра крыць пра-

ліў у якас ці ад ка зу на санк-

цыі ЕС і ЗША. У 2016 го дзе 

шас цёр ка між на род ных па-

ся рэд ні каў, якая ўклю ча ла 

кра і ны ЕС, Ра сію, Кі тай і 

Злу ча ныя Шта ты, пад пі са-

ла з ІРІ «ядзер ную здзел ку». 

На пру жа насць спа ла. Але 

пас ля та го як ЗША вый шлі з 

да мо вы ле тась і ўвя лі ан ты-

іран скія наф та выя санк цыі, 

ін цы дэн ты ад на ві лі ся.

Сё ле та ў ся рэ дзі не мая 

ка ля бе ра гоў ААЭ бы лі ата-

ка ва ныя ча ты ры суд ны, 

у тым лі ку два са удаў скія 

тан ке ры. Ме ся цам паз ней 

ад быў ся на пад на два тан ке-

ры — нар веж скі Frоnt Аltаіr і 

япон скі Kоkukа Соurаgеоus. 

У ім ЗША аб ві на ва ці лі іран-

цаў. Праз ты дзень ІРІ зні-

шчы ла аме ры кан скі бес пі-

лот нік над сва ёй па вет ра най 

пра сто рай. Пас ля До нальд 

Трамп па ве да міў, што аме-

ры кан скі ка ра бель у Ар муз-

скім пра лі ве збіў іран скі бес-

пі лот нік, які зна хо дзіў ся за 

900 мет раў ад яго.

Су тык нен ні ў рэ гі ё не су-

пра ва джа юц ца па гро за мі 

ІРІ бла ка ваць бра му Пер-

сід ска га за лі ва. «Ка лі Іран 

па зба віц ца вы год, якія ён 

атрым лі вае ад экс плу а та-

цыі Ар муз ска га пра лі ва, 

які з'яў ля ец ца між на род най 

вод най ар тэ ры яй, мы яго за-

чы нім», — заўва жыў га лоў-

на ка ман ду ю чы ВМС Іра на 

Алі рэ за Танг сі ры. У ад каз 

на гэ та Пен та гон збі рае ка-

а лі цыю з кра ін Бліз ка га Ус-

хо ду і дае зра зу мець, што 

га то вы сі лай аба ра няць 

наф та тан ке ры і сва бо ду суд-

на ход ства. З гэ тай мэ тай у 

Пер сід скім за лі ве з мі ну ла га 

ме ся ца кур сі руе аме ры кан-

ская авія нос ная гру па.

Ка лі аме ры кан цы пач нуць 

ата ка ваць не па срэд на іран-

скую тэ ры то рыю, ІРІ мо жа 

ўда рыць сва і мі ба ліс тыч ны-

мі ра ке та мі па ва ен ных ба-

зах ЗША ў рэ гі ё не (Ку вейт, 

Ка тар, ААЭ, Бах рэйн) і па 

ста лі цах іх су ніц кіх са юз ні-

каў. За крыц цё Ар муз ска-

га пра лі ва вы клі ча буй ную 

рэ гі я наль ную вай ну, якая 

на ня се эка на міч ны ўрон не 

толь кі Іра ну, ААЭ, Эмі ра там 

і ас тат нім кра і нам АПЕК, 

але і ўся му све ту. За адзін 

дзень свет мо жа па зба віц-

ца знач най част кі па ста вак 

наф ты. Та кі дэ фі цыт па лі ва 

ра зам з цэ на мі ўда рыць па 

най буй ней шых за леж ных 

ад ім пар ту энер га нось бі таў 

эка но мі ках све ту — Кі тая і 

Еў ра са ю за — і мо жа пры-

вес ці да су свет на га фі нан-

са ва га кры зі су.

Ад нак экс пер ты пе ра ка-

на ны, што, ня гле дзя чы на 

ўсю крыў ду на За хад, Іран не 

бу дзе пе ра кры ваць Ар муз скі 

пра ліў. Гэ так жа, як і Эмі ра-

ты, Ку вейт і ас тат нія кра і ны 

рэ гі ё на, асноў ную част ку 

наф ты ІРІ экс пар туе праз 

гэ тую ар тэ рыю. За крыць 

яе — усё роў на, што стра-

ляць са бе ў на гу. Ды яшчэ 

ў та кі скла да ны эка на міч ны 

пе ры яд, ка лі пад санк цы я мі 

ЗША ў Іра не рас туць ін фля-

цыя і бес пра цоўе. «У нас, 

вя до ма, ёсць маг чы масць 

зра біць гэ та, але мы, вя до-

ма, не хо чам гэ та га ра біць, 

та му што Ар муз скі пра ліў і 

Пер сід скі за ліў — гэ та на ша 

«да ро га жыц ця», — заўва-

жыў кі раў нік МЗС Іра на Ма-

ха мад Джа вад За рыф у ін-

тэр в'ю Blооmbеrg.

Усе рэ гі я наль ныя гуль цы 

ра зу ме юць, да якой ка та-

стро фы пры вя дзе аб ме жа-

ван не сва бо ды суд на ход-

ства ў Пер сід скім за лі ве. 

Ад нак на ўся ля кі вы па дак 

яны раз ві ва юць аль тэр на-

тыў ныя марш ру ты да стаў кі 

наф ты і га зу. У 2012 го дзе 

ААЭ ад кры лі наф та пра вод 

з Абу-Да бі ў Фу джэй ры, 

а Сі рыя ма дэр ні за ва ла га-

за пра вод, які злу чае тэр мі-

нал Ян бу ў Чыр во ным мо ры 

з ра до ві шча мі ва ўсход ніх 

пра він цы ях. У ды вер сі фі ка-

цыі наф та вых марш ру таў 

удзель ні ча юць і са мі іран-

цы. У 2017-м яны ад кры лі 

па бу да ва ны ін ду са мі порт 

Чэ ба хар на бе ра зе Ін дый-

ска га акі я на.

Тут жа трэ ба зга даць, 

што ця пе раш няя вай на ў 

Сі рыі — пра мы вы нік жа дан-

ня Іра на, Са удаў скай Ара віі 

і Ка та ра абы сці Ар муз скі 

пра ліў. Ка лі Да маск ад мо віў 

са ўды там і ка тар цам у бу-

даў ніц тве га за пра во да, які 

вы хо дзіць прос та да бе ра гоў 

Між зем на га мо ра, і аб раў 

пра ект Іран—Ірак—Сі рыя, 

су ніц кія кра і ны па ча лі пад-

трым лі ваць іс ла міс таў, якія 

спра ба ва лі зры нуць Ба ша ра 

Аса да.

За крыц цё Ар муз ска га 

пра лі ва ня се ў са бе па гро-

зу су свет на га эка на міч на га 

кры зі су і вя лі кай рэ гі я наль-

най вай ны. Іран на ўрад ці 

пой дзе на та кі крок, бо вы-

дат на ра зу мее, што гэ ты 

кры зіс за гу біць і яго эка но мі-

ку, што, ад нак, не пе ра шка-

джае яму і ін шым кра і нам 

АПЕК шу каць аль тэр на ты ву 

га лоў най наф та вай ар тэ рыі 

све ту.

ЧАС КА А ЛІ ЦЫЙ
Еў ра пей скія кра і ны пла-

ну юць ства рыць ва ен на-

мар скую ка а лі цыю для за-

бес пя чэн ня бяс пе кі суд наў, 

якія пе ра ся ка юць Ар муз скі 

пра ліў. Аў та рам іні цы я ты-

вы ста ла Вя лі ка бры та нія, 

па ве дам ляе Rеutеrs са 

спа сыл кай на дып ла ма таў 

ЕС. З пад трым кай ідэі ўжо 

вы сту пі лі Фран цыя, Ні дэр-

лан ды і Іта лія. Ці ка васць да 

іні цы я ты вы так са ма пра яві лі 

Іс па нія, Шве цыя, Поль шча і 

Гер ма нія. Цэнт раль нае ка-

ман да ван не УС ЗША па-

ве да мі ла аб рас пра цоў цы 

шмат на цы я наль най мар ской 

апе ра цыі Sеntіnеl («Вар та-

вы»). За яў ле ная мэ та апе ра-

цыі — ума ца ван не мар ской 

ста біль нас ці, за бес пя чэн не 

бяс печ на га пра хо ду і дэ-

эс ка ла цыі на пру жа нас ці ў 

між на род ных во дах на ўсёй 

тэ ры то рыі Ара вій ска га за-

лі ва, Ар муз ска га пра лі ва, 

Баб-эль-Ман дэб ска га пра-

лі ва і Аман ска га за лі ва.

Пры сут насць знеш ніх сіл 

у Пер сід скім за лі ве ста не 

асноў най пры чы най на пру-

жа нас ці ў рэ гі ё не, за явіў 

прэ зі дэнт Іра на Ха сан Раў-

ха ні. Сак ра тар Вы шэй ша га 

са ве та на цы я наль най бяс-

пе кі Іра на Алі Шам ха ні па ве-

да міў, што ме ры па за бес пя-

чэн ні бяс пе кі суд на ход ства 

ў Пер сід скім за лі ве па він ны 

быць су мес на рас пра ца ва ны 

дзяр жа ва мі рэ гі ё на. Ра зам з 

тым кі раў нік аман ска га МЗС 

за клі каў усе ба кі стро га вы-

кон ваць пра ві лы між на род-

на га суд на ход ства ў зо не 

Пер сід ска га за лі ва. Ра ней 

кі раў нік знеш не па лі тыч на-

га ве дам ства Ра сіі Сяр гей 

Лаў роў у хо дзе па ся джэн ня 

са ве та кі раў ні коў МЗС кра-

ін — чле наў БРІКС у Рыа-дэ-

Жа ней ра па пя рэ дзіў аб ры-

зы цы ва ен на га су тык нен ня 

ў Пер сід скім за лі ве.

Ста ла вя до ма, што Іран і 

Ра сія ў най блі жэй шай бу ду-

чы ні пла ну юць пра вес ці ва-

ен на-мар скія ву чэн ні ў ра ё-

не Ар муз ска га пра лі ва. Пра 

гэ та за явіў га лоў на ка ман ду-

ю чы іран скі мі Ва ен на-мар-

скі мі сі ла мі контр-ад мі рал 

Ха сейн Хан за дзі, па ве да-

мі ла ін фарма генц тва ІRNА. 

Акра мя та го, мі на ба ро ны 

Іра на і Ра сіі пад пі са лі ме ма-

ран дум аб уза е ма ра зу мен ні 

і па шы рэн ні су пра цоў ніц тва. 

Хан за дзі рас тлу ма чыў, што 

па пя рэд няя да моў ле насць 

аб пра вя дзен ні ву чэн няў 

да сяг ну та, за ста ло ся вы зна-

чыць кан крэт ныя тэр мі ны.

Тым ча сам вы дат кі япон-

скіх кам па ній на стра ха ван-

не тан ке раў пры пе ра воз-

цы наф та пра дук таў праз 

Ар муз скі пра ліў вы рас лі ў 

10 ра зоў з-за аб васт рэн ня 

сі туа цыі ва кол Іра на, па ве-

да мі ла Sаnkеі. Па звест ках 

вы дан ня, та ры фы стра ха-

валь ні каў у апош нія ме-

ся цы па вя лі чы лі ся з 0,025 

да 0,25 пра цэн та ад кош-

ту суд на за адзін пра ход 

праз Ар муз скі пра ліў. Та-

кім чы нам, ка лі кошт тан-

ке ра скла дае 10 міль яр даў 

іен (92 міль ё ны до ла раў), 

то кам па ніі, якая за фрах-

та ва ла яго, да вя дзец ца 

за пла ціць 230 ты сяч до-

ла раў, па ве дам ляе ТАСС. 

Акра мя та го, тан ке ры бы-

лі вы му ша ны мак сі маль на 

па да ліць марш рут ру ху ад 

бе ра гоў Іра на, а так са ма 

атры ма лі прад пі сан не пра-

хо дзіць Ар муз скі пра ліў на 

мак сі маль най хут ка сці.

За хар БУ РАК.

Апош нім ча сам ці не га лоў най «га ра чай кроп кай» све ту стаў Ар муз скі пра ліў, які 

злу чае Аман скі і Пер сід скі за лі вы. Праў да, «тан кер ная вай на» па ча ла ся не тут, а ў 

да лё кім Гіб рал та ры. У па чат ку лі пе ня бры тан скія мар скія пе ха цін цы і мяс цо выя 

пра ва ахоў ныя ор га ны за ха пі лі іран скае суд на Grасе 1. Па ве дам ля ла ся, што яно пе-

ра во зі ла два міль ё ны ба ра ляў сы рой наф ты з Іра на на пе ра пра цоў чы за вод Бань яс 

у Сі рыі, што па ру шае санк цый ны рэ жым, уста ноў ле ны ў да чы нен ні да Да мас ка. 

Па вод ле звес так МЗС Іс па ніі, бры тан цы пе ра ха пі лі тан кер па прось бе ЗША. Тэ ге ран 

па абя цаў даць ад каз Лон да ну за па дзеі ў Гіб рал та ры. Што не ўза ба ве і ад бы ло ся: 

два тыд ні та му іран цы за ха пі лі бры тан скі тан кер Stеnа Іmреrо ў Ар муз скім пра лі-

ве. Па ве дам ля ла ся, што ва ен ныя Іс лам скай Рэс пуб лі кі спы ні лі яго за па ру шэн не 

ад ра зу не каль кіх пра ві-

лаў суд на ход ства. Пра 

маг чы масць ства рэн ня 

між на род най ка а лі цыі 

па па тру ля ван ні Ар-

муз ска га пра лі ва па ра-

лель на за яві лі ў Еў ро пе 

і ЗША. У Пер сід скім за-

лі ве кур сі руе аме ры кан-

ская авія нос ная гру па, 

Вя лі ка бры та нія на кі ра-

ва ла свае ва ен ныя ка-

раб лі. Ча му лі ха ма ніць 

Ар муз скі пра ліў?

ЛІ ХА МАН КА ЛІ ХА МАН КА 
Ў «ФІ НІ КА ВАЙ БРА МЕ»Ў «ФІ НІ КА ВАЙ БРА МЕ»

Ча му аб васт ры ла ся сі ту а цыя Ча му аб васт ры ла ся сі ту а цыя 
ва кол Ар муз ска га пра лі ва?ва кол Ар муз ска га пра лі ва?


